Fremtidens gårdhaver har potentiale for at kunne
bidrage med øget livskvalitet samtidig med at de kan
afhjælpe nogle af byernes problemer i fremtiden.
Både i forhold til nye klimaforhold, tab af biodiversitet
og håndtering af øgede regnmængder. Dette skema
er udviklet, som et led i at skabe en kulturændring og
et nyt syn på hvad og der skaber en god gårdhave i
fremtiden. Der gives score på klimaeffekt, biodiversitet
og naturens bidrag til livskvalitet i gårdhaver

SÅDAN FÅR DIN GÅRDHAVE POINT

På score-kortet kan din have få fra 0 til 100 points.
Et element kan give point flere gange hvis det dækker flere
kategorier. Sæt ring om de point din have scorer, og tæl
den totale score sammen til sidst. Alle slags gårdhaver kan
vurderes, men store gårdhaver vil have lettest ved at score
højt.

HOVEDGRUPPER DER GIVER POINT
Gift, gødning og havekompost
(maks. 9 points)
Krat og hegn
(maks. 9 points)
Store træer, dødt ved og grønne vægge
(maks. 10 points)
Urter og græs
(maks. 14 points)
Regnbede, genbrug af regnvand og fugtig eng
(maks. 12 points)
Mineraljord, diger, render og volde
(maks. 9 points)
Husly til fugle, egern og flagermus
(maks. 7 points)
Livskvalitet og sundhed
(maks. 20 points)
Klimaforbedringer, forsinkelse af vandafstrømning
(maks. 10 points)

REGNBEDE,
GENBRUG AF REGNVAND OG FUGTIG ENG *
• Lokal anvendelse af regnvand til vanding, toiletter o.l.

2

• Regnbede med naturlig nedsivning gennem eksisterende
jordlag

3

• Regnbede med sivebrønd (faskine)

2

• Fugtige/våde områder med min 20 hjemmehørende eng
og moseplanter, min. 20 m2 **

3

• Vandhul/ havedam

2

HUSLY TIL FUGLE, EGERN OG FLAGERMUS

STØRRE TRÆER,
DØDT VED OG GRØNNE VÆGGE
• Mindst et stort træ – min. 50 cm i stammediameter i
brysthøjde

3

• Død liggende/stående stamme,
• Min. 2 meter lang og 40 cm i stammediameter

4

• Beplantet eller bevokset plankeværk, væg eller facade
• Min 16m2 F.eks. Vildvin, Rådhusvin, Klematis, Vedbend
eller vinterjasmin

3

KRAT OG HEGN

• Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende
hulrugende fugle

2

• Min. 5×5 m. sammenhængende krat af buske/træer. 		
(Min 2,5 m på korteste led)

2

• Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende
flagermus eller egern

2

• Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn *

1

• Fuglebade og vand til gårdhavens dyr

3

• Insektbestøvede buske og træer **
• Min 10 forskellige insektbestøvede arter

1

• Uforstyrret jordbund, hvor blade under buske og træer
får lov til at formulde

2

• En eller flere kvasbunker eller kvashegn hele året rundt
(min 5m3)

3

LIVSKVALITET OG SUNDHED *
• Spiselige frugter og bær på et areal svarende til min 5%
af gårdens samlede areal

2

• Spiselige urter og el. grøntsager på et areal svarende til
min 5% af gårdens samlede areal

1

• Frugt- og bærbuske af danske kultursorter.
• (min tre forskellige sorter) **

2

• Nicher hvor man kan sidde tilbagetrukket med udsigt ud i
et større landskabeligt rum

4

• Naturlige lyde af f.eks. rislende vand, fuglesang eller
lignende

3

• Min 5. forskellige landskabelige rum med variation i
plantearter

3

• Områder hvor naturen fremstår vild og selvgroet

3

• Fravær af kraftigt allergene arter ***
• F.eks. Birk, Platan, Bynke, El, Elm og Hassel

2

GIFT, GØDNING OG HAVEKOMPOST
• Gårdhave uden brug af sprøjtegifte og kemikalier mod
skadedyr, ukrudt og svampe. F.eks. Round Up,
plænerens, algefjerner og belægningsrens
• Gårdhave uden brug af kunstgødning eller handelsgødning.
Dvs. gødning der er fremstillet ad kemisk vej. F.eks. NPK
gødning og kalksalpeter
• Gårdhave hvor organisk gødning kun bruges afgrænset til
dyrkning af fødevarer. Gødningen skal stamme fra organiske
processer f.eks. kompost eller hestepærer
• Gårdhave med kompostering af haveaffald

4

2

1

2

KLIMAFORBEDRINGER,
FORSINKELSE AF VANDAFSTRØMNING

47

• Cement, beton og fliseareal (befæstet gårdareal) mindre
end 20%

4

• Lysåbne træer med svalende effekt. F.eks. Eg, Ask
• og skovfyr. Min 10-20% af lyset lukkes gennem løvet

2

• Beplantet tag. Min. 30 m2

2

• Beplantet tag med substrat-tykkelse varierende mellem
50 mm til 150mm

2

SAMLET SCORE
Juni 2014, Gårdhaven ved Skt. Kjelds Plads

Skemaet er udarbejdet af Habitats ApS (www.habitats.dk)
Og er finansieret af Københavns Kommune, Teknikog miljøforvaltningen og Ministeriet for by, bolig og
landdistrikter

NOTER & REFERENCER
Scorekortet til gårdhaver er udarbejdet med inspiration fra et scorekort lavet til DCErapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. http://dce.au.dk/udgivelser/vr/
nr.-51-100/ Scorekortet til DCE-rapporten er udarbejdet af seniorforsker Rasmus
Ejrnæs som en del af rapporten.

MINERALJORD, DIGER OG RENDER
• Terrænbearbejning hvor muldlaget ikke reetableres,
• så der opnåes områder med næringsfattig mineraljord.
Min. 30 m2

3

• Stendige eller stenbunke med små og store hulrum
• og huller. Min. 50 cm højt og 4 meter langt

2

• Terrænbearbejdning med sydvendt skråning på min 1:2

1

• Vand-rende med min tre forskellige størrelser sten
Min. 30 m2

3

KRAT OG HEGN
* Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn
(se. http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/40-danske-traeer-og-buske/
for at se hvilke arter, der regnes for danske)
** Insektbestøvede buske og træer
URTER OG GRÆSLAND
* Blomsterbed: Min. 30 m2 med stor variation af insektbestøvede planter
(min. 10 arter)
** Engareal: Min. 30 m2 med min. 10 arter af danske planter og urter

SCOREKORT FOR
- Klimaeffekt,
- Biodiversitet og
- Naturens bidrag til livskvalitet i Gårdhaver

*** Artsrig plæne, med min. 30% urter og med min. 10 arter af danske planter
**** Min. 100 m2 blomstereng, grønt tag, vandrende, indkørsel el. grusareal med
min. 20 regionale (tempererede) plantearter
***** F.eks. Kæmpe Bjørneklo, Rød Hestehov, Rynket Rose, Vild Pastinak, Bynkeambrosie, Japansk Pileurt og Kæmpepileurt.
(http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/invasive-arter-i-haven/)

URTER OG GRÆS
• Blomsterbed: Min. 30 m2 med stor variation af
insektbestøvede planter (min. 10 arter)*

2

• Engareal: Min. 30 m2 med min. 10 hjemmehørende urter,
slås max 2 gange årligt. Hø fjernes ellers komposteres
evt. andet sted i gården **

2

• Artsrig plæne, med min. 30% urter (og med min. 10 arter
af danske planter.) ***
(Giver flere blomster og insekter og mindre græspollen)

2

• Min. 30 m2 blomstereng, grønt tag, vandrende, indkørsel
el. grusareal med min. 20 hjemmehørende plantearter ****

2

** Def. Eng- og moseplanter
http://www.byggros.com/da/produkter/13000-urban-green/urban-green
http://www2.dmu.dk/pub/fr728.pdf

• Min. 100 m2 blomstereng, grønt tag, vandrende, indkørsel 3
el. grusareal med min. 20 hjemmehørende plantearter ****
• Fravær af invasive arter *****

Regnbede, anvendelse af regnvand og fugtig eng
* Et regnbed er en beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra fx tage ledes hen
til. Her opmagasineres vandet kort, hvorefter det siver ned i jorden og anvendes
af planterne, eller ledes videre til andre overløbsarealer

3

LIVSKVALITET OG SUNDHED
* Med inspiration i ”What Makes a Garden a Healing Garden?” af Ulrika A.
Stigsdottir og Patrick Grahn
** Se sunde gode gamle æblesorter til haven på:
http://pometet.dk/sortslister/aebler/links/_blekatalog-med-lav-billeder-3.pdf
Se sortslister med kulturarter på elle kontakt pometet: http://pometet.dk/
sortslister/ el. http://natmus.dk/frilandsmuseet/udstillinger/haver-og-landskab/
gamle-sorter/frugt-og-aebler/ (under opbygning) Læs evt: Gamle danske
frugtsorter (Æbler, pærer, blommer og kirsebær), Birgitte Svennevig
*** Fravær af kraftigt allergene arter (Birk, Bynke og den grønne andel af græs
reduceret) Eller se: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-ogpolitikker/natur-miljoe-og-affald/groenne-omraader/traeer/allergene-traeer
Eller se: file:///C:/Users/Habitats/Downloads/Orienteringsnotat-om-haandtering-afallergifremkaldende-traeer.pdf

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

